Strona 1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu/

Mikołów: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego
Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL.
Numer ogłoszenia: 362914 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3242666, faks 32 3242694.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego
Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1
POKL..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykonania zamówienia pn:
trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL. Trening ma zostać przeprowadzony przez psychologa w
ramach jednej grupy w wymiarze czasowym 6 godzin zegarowych w Sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu
18.09.2013r w godz. 9.00- 15.00. Wsparcie powinno wpłynąć na integrację społeczną uczestników projektu oraz podniesienie ich kompetencji i umiejętności
społecznych, w tym opiekuńczo- wychowawczych Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.zorganizowanie i przeprowadzenie usługi dla 17 uczestników Projektu,
2.łączna ilość godzin zajęć wynosi 6 godzin zegarowych, Obowiązki Wykonawcy: 1.zapoznanie się z dokumentacją niezbędną przy realizacji projektu
(projektową, organizacyjną, itp. 2.prowadzenie dokumentacji w zakresie ww. działania 3.współpraca z koordynatorem projektu pn Zakontraktuj swoją
przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL oraz z innymi
pracownikami zatrudnionymi w projekcie, 4.przygotowywanie po zakończonym miesiącu protokołu odbioru wykonywanej pracy. 5.Wykonawca zobowiązany
będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: listę obecności uczestników-uczestniczek zajęć; Dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar
godzin i tematy zajęć Oświadczenia uczestnikówuczestniczek potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, jeśli takowe Wykonawca udostępni
6.Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: niezgłoszeniu się
uczestników-uczestniczek na zajęcia; przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa oraz nieobecności skierowanych osób innych sytuacjach, które mają
wpływ na realizację umowy. 7.Wykonawca jest zobowiązany do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi
wpływ na kształtowanie się ceny ofertowy oraz z warunkami wykonania zamówienia. 8.Wszystkie obowiązki i czynności wynikające z zakresu zamówienia
Wykonawca zapewni na swój koszt i w swoim zakresie. 9.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców na równi z
pracami wykonanymi samodzielnie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.59.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362914&rok=2013-09-06
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III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mikolow.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190
Mikołów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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